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Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u
Berouna

Zájezd do Itálie
Vážení občané,
přestože letošní počasí
vykazuje značné výkyvy,
přeji vám, abyste prožili
prázdniny v klidu a
v pohodě, aby vaše
dovolená byla tou, jakou si
představujete. My na obci
budeme přes prázdniny
pokračovat
v rozpracovaných akcích,
abychom se začátkem
školního roku a příchodem
chladného období byli
připraveni odpovědět na
otázku: „až se zima zeptá,
co jsme dělali v létě“.

Na konci května pořádala Obec
Chyňava autobusový zájezd do
partnerské obce Ledro v Itálii. Údolí
Valle di Ledro nás přivítalo krásným
slunečným počasím, vysokými horami
se strážními hrady a kostelíky a
průzračnou vodou v jezeře. To aby
nás nalákalo.
Jezero Lago di Garda není ani 100
m.n.m. a všichni se těšili na krásný
víkend plný zážitků a výletů za
poznáním. Což o to, viděli jsme toho
hodně. Starou kovárnu a krásný
místní kostel v obci Pré, kam půl roku
nesvítí slunce. Muzeum kůlových
staveb z doby bronzové v obci Molina.
Ulici a pomník československých
legionářů z období 1. světové války v
městečku Arco. Někdo zkusil pěší
sestup starou cestou Ponale do

přístavu Riva del Garda, někdo dal přednost prohlídce tohoto
starého města. Počasí sice zkoušelo, kolik máme nepromokavých
věcí a bot, ale všichni si na závěr dne užili návštěvu botanické
zahrady a vodopádů Grotta Cascate del Varone.
Další den sice nepršelo, zato teplota klesala k bodu mrazu. Ráno
jsme navštívili lékárnu pana Foletta v obci Pieve a mohli ochutnat
jeho vyhlášený likér Picco Rosso. Pak jsme vyrazili na horu
Tremalzo do přírodovědného muzea a na salaš ve výšce více než
1600 m.n.m. I když byl květen, okolo salaše leželo 7 cm čerstvého
sněhu. Chudinky místní petrklíče, čemeřice a hořce. Ale kdo se
může chlubit tím, že v květnu stavěl sněhuláka a kouloval se, což
zkoušely nejen přítomné děti. Zapálený krb, teplý oběd a pálenka
přišly vhod všem zúčastněným. Přesto jsme ještě zvládli navštívit
památník Garibaldiho, procházku ulicí „Via Chyňava“ a společnou
večeři s italskými přáteli. Celou dobu nám s organizací programu
navzdory počasí pomáhali bývalý i současný starosta, místní hasiči
a členové pěveckého sboru i s manželkami. Velmi ocenili i naše
snahy o studium italského jazyka. Zároveň musíme poděkovat řidiči
autobusu panu Karlu Hýblovi a jeho dceři Aničce, kteří nás dovezli
tam i zpět a vždy nás ochotně občerstvili kávou nebo pivem. Zvláště
Anička zaslouží titul „pan řidič“, což potvrdí všichni přítomní
pánové. Skvěle se vypořádala s místními úzkými uličkami a
křivolakými serpentinami. I když je blondýna.
Všichni jsme si přivezli z Itálie spousty zážitků, nových přátelství,
dobrého sýra a fotografií. Můžete je vidět na stránkách Obce
Chyňava. Co jsme neviděli nyní kvůli nepřízni počasí, to zkusíme
příště. Já osobně určitě pojedu
Lenka Hladká, účastnice zájezdu
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Povodně
V důsledku vydatného deště se rozvodnily toky v Čechách a
způsobily miliardové škody během prvního týdne v červnu. Jednotky
profesionálních a dobrovolných hasičů měly několik výjezdů za den a
celá situace pro ně byla nesmírně fyzicky i psychicky náročná a
vyčerpávající.
Dobrovolní hasiči z naší obce měli opravdu mnoho práce. Především
jednotka chyňavských hasičů se skoro nezastavila a poskytovala pomoc
v berounském i kladenském okrese. Hasiči SDH Lhotka evakuovali
dokumenty na berounské radnici, pytlovali na náměstí a potom spolu
s profesionálními hasiči odčerpávali vodu ze zatopených sklepů na
Závodí. Nové zásahové vozidlo ARO 243 se ukázalo jako velice vhodné
pro použití během povodní. Hasiči z Malých Přílep zasahovali
v Chyňavě, čerpali vodu v Hýskově a v Loděnicích v areálu firmy Volvo.
I když mimořádné události takového typu mají zničující dopad
materiální a psychologický, ukázaly jednu pozitivní věc – najde se řada
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dobrovolníků nejenom z řad hasičů, kteří jsou ochotni pomoci druhým
v nouzi.
Mgr. Dalibor Bartoš

Škola
Od dubna jsme měli mnoho soutěží. Mladší žáci se umístili na
3. místě v okresní soutěži McDonald's Cup – kopaná. V dopravní
soutěži BESIP, ve složení Jakub Čeřovský, Jan Holeček, Adéla
Řehořová a Klára Petříková, jsme byli rovněž třetí. V květnu se
Jakub Čeřovský umístil v okresním kole matematické Pythagoriády
na 3. místě, v další matematické soutěži – kategorie Klokánek,
obsadil 2. místo. Kuba odchází do 6. ročníku na Gymnázium v
Berouně. Nela Grygarová se umístila v celostátní výtvarné soutěži
Českého zahrádkářského svazu na 5. místě. Téma soutěže bylo Náš
život na zahrádce.
Koncem května byla celá škola ve škole v přírodě u Louňovic pod
Blaníkem. Po cestě děti navštívily zámek Berchtold, kde jsou lesní
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skřítci Věry Klimtové a makety českých hradů a zámků. Mladší děti
vystoupaly na Malý Blaník, starší na Velký Blaník, seznámily se s
místními pověstmi. Byly na kozí farmě, kde viděly chov domácích
zvířat a mohly ochutnat sýry a mléko. Děti také navštívily vesnické
muzeum v Kamberku, kde si prohlédly starou školu a jak se dříve
žilo. Jinak hrály různé společenské hry, soutěžily v družstvech a
každý večer byla diskotéka. Při zpáteční cestě navštívily hrad Český
Šternberk a Památník Josefa Lady v Hrusicích.
Začátkem června jsme měli ve škole burzu sportovních věcí, hraček
a oblečení. Zbylé věci, finanční hotovost 3 700 Kč, sanitární a čisticí
prostředky byly odvezeny na Český červený kříž a věnovány lidem
postiženým povodněmi. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Pátá třída jela 19. – 21. 6. na ekologický výlet do Emilovny v CHKO
Křivoklátsko. Školní akademie dne 25. 6. byla završením naší
celoroční práce. Pak už jen poslední výlet do Prahy do 3D kina celou akci hradí SRPDŠ, vysvědčení a prázdniny.
O prázdninách nás čeká zateplování školy, mateřská škola zakoupí
nový nábytek do tříd, na školním hřišti bude vybudováno nové
doskočiště na skok daleký.
Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny a načerpání energie do
nového školního roku.
Mgr. Alena Vacinová, ředitelka
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Občanská sdružení v obci
Činnost kroužku regionální historie CHKS
Kroužek regionální historie Chyňavského klubu seniorů pracuje
od roku 2007. Shromažďuje zajímavosti z Chyňavy a zprávy s
fotografiemi ukládá do souborů tak, aby mohly být použity při výstavách
v obci. Pořadače jsou uloženy na OÚ.
Manželé Strialovi vedou kroniky CHKS od jeho vzniku. V kroužku
pracovali nebo stále pracují: Hofmann J., Hladká V., Konvalinková K., Krob
M., Kubásek V., Langmajer A., Polívková Z., Strialová J., Strial S., Strial M.,
Vojkůvka J. Se členy kroužku spolupracuje F. Bártová.
Byla zpracována tato témata:
MŠ – učitelky a zaměstnanci; MŠ – výstavba a přístavba; ZŠ – učitelé a žáci;
ZŠ – výstavba a přístavba; Umělecká řemesla a výtvarníci; Máje v obci;
Pošta; Sokol; DTJ – 100. výročí založení; Kopaná; Dělnický dům – 80. výročí;
Kaple církve československé husitské – 75. výročí; Zemědělství v obci a JZD;
Milíře;Napako;Kovárny; Rok 1945 v Chyňavě; 60 let osvobození republiky;
90 let ČSR v Chyňavě; Lidice – 70. Výročí;
Rozpracovaná témata:
Pila; Zmizelá Chyňava; Obchody a řemesla v obci; Zajímavosti z obce;
Historie dělnického hnutí v Chyňavě
Přivítáme další zájemce o práci v kroužku.
Věra Hladká
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Chyňavský klub seniorů
CHKS pozval všechny své členy i příznivce na posezení k ukončení
jarní sezony. Táborák v Dolíkách se uskutečnil dne 21. 6. 2013. K poslechu
zahrála část Kladenských heligonek a pan Petr Jungman.
Výbor CHKS přeje všem svým členům příjemné prožití prázdninových
měsíců.
Marie Kubásková

Společenská kronika
Květen
Milouš Čermák; Chyňava
Bohumila Lepičová; Chyňava
Miluška Jakoubková; Chyňava
Václav Kubásek; Chyňava
Marie Krobová; Chyňava
Drahomíra Navrátilová; Libečov
Alena Holečková; Libečov
Josef Novák; Chyňava
Vladimír Petráček;Chyňava
Božena Pelcová; Chyňava
Jana Řehůřková; Chyňava
Jan Mach; Chyňava

92
86
84
83
82
82
80
75
70
70
70
70

Miroslava Carvanová; Chyňava
Jiřina Jonášová; Chyňava
Miroslav Krob; Chyňava
Anna Lehocká; Lhotka
Jan Kobilka; Malé Přílepy
Karel Konvalinka; Chyňava
Jana Šlajchrtová; Chyňava
Marie Špačková; Malé Přílepy
Jaroslava Vořechová; Malé Přílepy
Jiří Holeček; Libečov
Libuše Nováková; Podkozí

88
85
84
83
82
81
80
80
80
80
70

Červen
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Pozvánky a informace
•
•

•
•

Upozorňujeme obyvatele našich obcí, aby tříděný odpad
nenechávali vedle kontejnerů, ale vhazovali jej dovnitř. Obec má
s uklízením zbytečné náklady.
SDH Lhotka u Berouna si vás dovoluje pozvat na oslavu 80 let
existence místního sboru, která se bude konat 24. srpna 2013 od
10:00 na louce pod obcí. Těšit se můžete na celodenní program,
jehož součástí budu slavnostní otevření nově opravené hasičské
zbrojnice, soutěž v požárním sportu, ukázky hasičské techniky a
večerní program s živou hudbou.
Zveme vás na Farmářské léto dne 25. 7. 2013 od 15:00 do 17:00.
Akci připravil Český rozhlas Region před budovou obecního úřadu
v Chyňavě.
Obec Chyňava opět pořádá pro předškolní a školní děti akci Hurá
do lavice v sobotu 31. srpna od 14:00 u Dělnického domu.
Žehnání kapličky
Dne 15. června 2013 byla slavnostně
otevřena nově zrekonstruovaná kaplička
v Podkozí. Katolický kněz Ladislav Heryan
požehnal reliéfu sv. Václava, který věnovala
paní Z. Polívková. Akci pořádala Obec
Chyňava, Římskokatolická farnost Beroun a
Přátelé Podkozí, o. s.

Chyňavský zpravodaj vydává obec Chyňava, okres Beroun. Toto číslo bylo vydáno dne 26. 6. 2013.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 9. 2013; příští číslo vyjde v září 2013
Kontaktní adresa: Obecní úřad, Chyňava 39, 267 07; tel.: 311 691 122; mail: obec.chynava@tiscali.cz;
web: www.chynava.cz
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